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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Autorka se ve své studii věnuje problematice negativních sociálních jevů, vyskytujících se 
v uprchlických táborech na území České republiky.  
 
Autorka se snažila uvedenou problematiku řešit ve dvou rovinách. Na jedné straně se, vedle 
vymezení základních pojmů, pokusila popsat situaci v oblasti uprchlictví v České republice. 
Na straně druhé, na základě sociologického šetření se pokusila popsat sociogenní 
mimořádné události, vyskytující se v azylových zařízeních. 
 
Za „přidanou hodnotu“ příspěvku lze považovat to, že autorka nečerpá jenom z analýzy 
dotazníkové šetření mezi zaměstnanci azylových domů, ale tyto poznatky doplňuje z více 
zdrojů – otevřené zdroje, Policie České republiky, případová studie.  
 
V závěrečné části autorka ukázala, že v azylových zařízeních může docházet k jevům, kterou 
lze charakterizovat jako sociogenní mimořádnou událost. Zároveň uvedla, že vstupní 
hypotézy, které definovala na počátku příspěvku, byly částečně potvrzeny. 
 
Vzhledem k tomu, že studie je zaměřena jak na teoretické vymezení fenoménu sociogenní 
mimořádné události v uprchlických zařízeních v České republiky, tak i na poznatky 
z provedených šetření, lze ji použít jako vhodný metodický materiál i jako doplňkový učební 
text. 
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